
Liturgie voor zondag 28 februari 2021 
tweede zondag van de 40 dagen 

 
thema:  

De Metafoor van het Zaad en de Goede Aarde 
 

BIJ DE AANVANG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD,  
VERWONDEREN WIJ ONS OVER DE DRAAGSTER  

VAN ONVERGANKELIJK LEVEN. 
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Doopsgezinde Gemeente Groningen 
 

m.m.v. 

voorganger - ds. Tjalling Kindt 
organist - Eeuwe Zijlstra 

kerkenraadvertegenwoordiger - Paulina Roozemeijer 
videoregistratie - Nynke Dijkstra en Diederik Krijtenburg 

 
 

‘live’ én na afloop te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events 
Maar via deze of deze link op de website van de Doopsgezinde Gemeente Groningen komt u er ook 

https://www.dggroningen.doopsgezind.nl/index.php
https://www.dggroningen.doopsgezind.nl/agenda?soortact=kerkdiensten


Aanvang - inleidend orgelspel door Eeuwe Zijlstra 
 

Welkom - en mededelingen vanuit de Kerkenraad, door Paulina Roozemeijer 
 

Aansteken kaars - onder het uitspreken van: 
“Alles wat verborgen is moet openbaar worden gemaakt,  

en alles wat in het verborgene is ontstaan, moet aan het licht komen”. 

{tekst uit Marcus 4, vers 22} 
 

Aanvangsgebed 
 

Muziek -Taize-zang: “La ténèbre n’est point ténèbre” naar Psalm 139: 12 Muziek: J. Berthier 

 

 

Heel het duister is vol van luister,  
door uw licht,  
de nacht is als de dag  
net zo helder 
 

La ténèbre n'est point ténèbre  
devant toi.  
La nuit comme le jour  
est lumière. 

 
 

Inleidende woorden bij de lezing 
 

Lezen - Marcusevangelie, hoofdstuk 4 : verzen 2-13 ; verzen 26-29 ; verzen 33-34 
 

Marcus 4: 2-13 
Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen toe 
in gelijkenissen. Hij zei: 'Luister. Iemand ging 
eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het 
zaaien viel een deel van het zaad op de weg, 
en de vogels kwamen en aten het op. Een 
ander deel viel op rotsachtige grond, waar 
maar weinig aarde was, en het schoot 
meteen op omdat het niet diep in de grond 
kon doordringen; en toen de zon opkwam 
verschroeide het jonge groen, en omdat het 
geen wortel had droogde het uit. Weer ander 
zaad viel tussen de distels, en de distels 
schoten op en verstikten het en het bracht 
geen vrucht voort. Maar er waren ook 
zaadjes die in goede grond vielen en wel 
vrucht voortbrachten: ze schoten op en 
groeiden en droegen vrucht.  

Sommige leverden het dertigvoudige op, 
andere het zestigvoudige en weer andere het 
honderdvoudige.' En hij zei: 'Wie oren heeft 
om te horen, moet goed luisteren!' Toen hij 
weer alleen was met zijn volgelingen en met 
de twaalf, stelden ze hem vragen over de 
gelijkenissen. Hij zei tegen hen: 'Aan jullie is 
het geheim van het koninkrijk van God 
onthuld; maar zij die buiten blijven staan, 
krijgen alles te horen in gelijkenissen,  
"opdat ze scherp zien, maar geen inzicht 
hebben, opdat ze goed horen, maar niets 
begrijpen, anders zouden ze zich bekeren en 
vergeving krijgen.'" (CTOESPELING OP JESAJA 6: 
9-10)  Hij zei tegen hen: 
'Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe 
zullen jullie alle andere gelijkenissen dan 
begrijpen? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 



Marcus 4: 26-29 
En hij zei: 'Het is met het koninkrijk van God 
als met een mens die zaad uitstrooit op de 
aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag 
uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, 

ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit 
zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de 
aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar 
zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de 
sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.'

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

Marcus 4: 33-34  
Met zulke en andere gelijkenissen 
verkondigde hij hun Gods boodschap, voor 
zover ze die konden begrijpen;  

hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, 
maar wanneer hij alleen was met zijn 
leerlingen, verklaarde hij hun alles.

 
Overweging 
 

Gebed 
 

Meditatie - orgelspel door Eeuwe Zijlstra 
 

Zegenbede 
 

Antwoord - uitleidend orgelspel door Eeuwe Zijlstra 

+++ 
MEDEDELINGEN 

- De collecte is voor: de Braziliaanse kinderen die door onze gemeente 
financieel; geadopteerd zijn 
bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0570 1425 47 
onder vermelding van datum: 28 februari 2021 en doel: Adoptiekinderen 
- 7 maart, vanaf 10.00 uur br. Gabe Hoekema, online te volgen. 
- 3 maart, vanaf 15.00 uur Poëziekring: Nieuweling deelnemers opgeven bij 
Tjalling Kindt, via emailadres hieronder. 
- 11 maart. 19.30 uur DoRe-Café online:  met prof. dr. Marcel Barnard over 
rituelen en liturgie. Via Zoom én Youtube. Vraag daarvoor een link op via email van 

de kerk: dggroningen@gmail.com, of telefonisch bij de koster: 050-3123053 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Doopsgezinde Gemeente Groningen 
Kerkgebouw: Oude Boteringestraat 33    9712 GD Groningen 
Telefoon: 050-312 30 53  
Website: https://www.dggroningen.doopsgezind.nl  
Email: info@dggroningen.doopsgezind.nl 
 
Predikanten 
ds. Tj. Kindt (ad interim) 
06-2245 6538 tjalling.kindt@kpnmail.nl 
ds. G.J. Brüsewitz (met ziekteverlof) gjbrusewitz@gmail.com 
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